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Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

De acordo com portaria
publicada no Diário
Oficial da União, estado
deverá investir os
recursos exclusivamente
no atendimento aos
pacientes com dengue O
Ministério da Saúde
liberou nesta terça-feira
(1º) o total de R$
4.545.229,70 para
reforçar a assistência aos
pacientes com dengue no
estado do Amazonas e em
Manaus. Os recursos
serão investidos em
procedimentos da área de
média e alta
complexidade, que inclui
a realização de exames e
internações hospitalares;
e na compra de insumos e
materiais para o
atendimento aos doentes.
A destinação dos recursos
foi garantida por meio da
Portaria nº 320, publicada
hoje no Diário Oficial da
União. O dinheiro será
liberado em parcela única
e transferido diretamente
para o Fundo Municipal
de Saúde de Manaus (R$
1.700.000,00) e o Fundo
Estadual de Saúde do
Amazonas (R$
2.845.229,70). A
transferência faz parte do
pacote de ações
anunciadas em 20 de
fevereiro pelo ministro da
Saúde, Alexandre Padilha,
para o combate à
epidemia de dengue no
Estado. Durante visita do
ministro a Manaus, ficou
acertada com as
autoridades locais a
liberação de R$ 8,2
milhões de recursos
extras pra o
enfrentamento da doença:
R$ 2,9 milhões para a
instalação de 60 novos
leitos na capital e R$ 800
mil para reforçar as ações
de vigilância em saúde,
além dos R$ 4,5 milhões
destinados pela Portaria
320.Além desses
recursos, a Secretaria de
Saúde do Amazonas e as
Secretarias de Saúde dos
municípios do estado
receberam, em janeiro de
2011, um total de R$
49.282.125,40. Esses
recursos referem-se ao
custeio dos
procedimentos de média
e alta complexidade (R$
31.410.197,27) e do Piso
de Atenção Básica (R$
17.871.928,13) – usado
para custear as ações do
Programa Saúde da
Família e o atendimento
nos postos de saúde, por

exemplo. São valores
t r a n s f e r i d o s
regularmente para o
estado e os municípios
a m a z o n e n s e s
estruturarem as redes
locais de saúde (veja
quadro abaixo). Em
setembro de 2010, o
Ministério da Saúde
também liberou R$ 11,6
milhões para o Amazonas,
referentes ao repasse
quadrimestral do Piso
Fixo de Vigilância e
Promoção da Saúde –
recursos utilizados para as
ações de vigilância e
controle de diversas
doenças, como malária,
tuberculose, hanseníase e
dengue, dentre outras.
Novos recursos somente
serão liberados se: 1)
houver necessidade
comprovada pela sala de
situação recém-instalada
na capital; 2) os recursos
do Piso de Vigilância
repassados em setembro
de 2010 forem
i n t e g r a l m e n t e
executados. Recursos
repassados pelo
Ministério da Saúde ao
estado do Amazonas
JANEIRO DE 2011 1.
Repasse mensal para
custeio de todos os
procedimentos de
média e alta
c o m p l e x i d a d e ,
incluindo aqueles
relativos à
dengue:Fundo Estadual
de Saúde do Amazonas:
R$ 27.692.569,50  Fundo
Municipal de Saúde de
Manaus: R$
1.175.308,72 Outros
municípios do estado:
2.542.319,05 Total: R$
31.410.197,27 2. Piso de
Atenção Básica – usado
para custear as ações
básicas de saúde nos
municípios: Fundo
Municipal de Saúde de
Manaus: R$
4.461.045,50 Outros
municípios do estado:
13.410.882,63 Total: R$
17.871.928,13 TOTAL 1
+ 2 = 49.282.125,40
SETEMBRO DE 2010 3.
Repasse quadrimestral
do Piso Fixo de
Vigilância e Promoção
da Saúde – recursos
utilizados para as ações
de vigilância e controle
de diversas doenças,
incluindo dengue:Fundo
Estadual de Saúde do
Amazonas: R$
5.160.396,01 Fundo
Municipal de Saúde de
Manaus: R$

3.558.730,26 Outros
municípios do estado: R$
2.915.757,18 Total: R$
11.634.883,45 Total 1 +
2 + 3 = R$
6 0 . 9 1 7 . 0 0 8 , 8 5 .
R E C U R S O S
ESPECÍFICOS PARA
ENFRENTAR A
EPIDEMIA DE
DENGUE• R$ 3,7
milhões – dos quais R$
2,9 milhões para
instalação de 60 novos
leitos em Manaus e R$
800 mil para reforçar as
ações de vigilância em
saúde • R$ 4,5 milhões
para aquisição de
insumos, equipamentos e
medicamentos OUTRAS
AÇÕES – Nesta semana,
serão enviados ao
Amazonas 10 novos
carros para aplicação de
inseticida contra o
mosquito transmissor da
dengue, o Aedes aegypti.
Os veículos fazem parte
da reserva estratégica
nacional e partiram do
Rio de Janeiro na última
semana, por via terrestre,
até Belém, de onde
seguem para a capital
amazonense em balsas.
Desde janeiro, outros seis
carros estão cedidos à
Secretaria Estadual de
Saúde, para aplicação de
inseticidas, conforme
indicação técnica.O
trabalho será
complementado por
agentes de controle de
endemias, que aplicam
larvicidas e adulticidas
diretamente nas casas
onde houver focos do
Aedes aegypti. Também já
foram enviadas ao estado
35 bombas costais, que
são utilizadas pelos
agentes para pulverização
de inseticidas a partir
desta semana. Além disso,
o Ministério reforçou o
quantitativo de insumos
estratégicos no estado,
com o envio de 750 bolsas
com kits para operações
de campo, 20 mil cartões
de acompanhamento do
paciente com dengue, 20
mil frascos de soro
fisiológico, 1,5 mil
frascos e 10 mil
comprimidos de
paracetamol e 2.704
cartazes de classificação
de risco dos pacientes.
Foi feito, ainda, um
repasse adicional de
inseticidas: larvicidas (5
mil quilos) e adulticidas
(5,4 mil litros e 20 mil
cargas de inseticida
residual).

Ministério da Saúde
libera R$ 4,5 milhões

para combate à dengue

A Empresa Brasileira de
Hemoderivados e
Biotecnologia (Hemobrás),
estatal vinculada ao
Ministério da Saúde,
concluiu a licitação para a
segunda etapa das obras da
fábrica em Goiana-PE. O
vencedor do certame foi o
Consórcio Mendes Júnior-
TEP-Squadro, formado
pelas empresas Mendes
Júnior Trading e
Engenharia S.A,
Tecnologia em Projetos de
Engenharia S.A. e
Construtora &
Incorporadora Squadro
Ltda. O concorrente
apresentou o menor preço
para o serviço: R$
278.363.583,22, valor que
ficou R$ 3,8 milhões abaixo
da estimativa inicial, de R$
282.202.739,24. A
assinatura do contrato foi
realizada na última sexta-
feira (25/2), no escritório
da Hemobrás no Recife.
Com o término da licitação,
a parte civil do parque fabril
está encaminhada. Resta a
compra dos equipamentos,
prevista para este ano. A
segunda etapa da obra
deve começar ainda neste
semestre. A construção,
cuja licitação foi aberta em
dezembro de 2010,
engloba 12 blocos
industriais, que, juntos,
somam 45 mil dos 48 mil
metros quadrados de área
construída da fábrica,
situada num terreno de 25
hectares no Polo
Farmacoquímico de
Pernambuco. Entre os
prédios que serão
erguidos, estão dois dos
principais blocos: o B02,
considerado o coração da
planta industrial, que será
instalado numa área de 13
mil metros quadrados -
onde ocorrerá o
fracionamento do plasma
sanguíneo e sua
transformação em
medicamentos; e o B03,
espaço de 10,7 mil metros
quadrados destinado ao
envase dos produtos.
Também estão incluídos os
blocos B04 (prédio de
empacotamento), B05
(estocagem de produto
acabado e almoxarifado),
B06 (laboratório de

controle de qualidade), B10
(caldeiras para a produção
de vapor), B11 (estocagem
dos produtos químicos),
B12 (prédio de
manutenção da planta
industrial), B13
(estocagem de resíduos
sólidos), B16 (estocagem
de etanol), B18
(subestação elétrica de
69kV), B19 (paineis
elétricos e
transformadores), B20
(tanque intermediário de
etanol), P01 (portaria), R15
Pipe Rack (estrutura
metálica para suporte de
tubulação) e Pipe Rack
(B02-B06). O serviço
contempla, ainda, a
construção do prédio da
caixa d’água elevada, com
capacidade para 500 mil
litros; passarelas cobertas
e áreas pavimentadas
intermediárias entre as
edificações B01, B02, B03,
B04, B05, além do pátio de
manobras do Bloco B05,
com 2,5 mil metros
quadrados, com capacidade
para cinco caminhões. A
fábrica deve estar em
plena operação em 2014.
Todo o empreendimento,
incluindo obras,
instalações e montagens de
máquinas e equipamentos,
está orçado em R$ 540
milhões. PRIMEIRA
ETAPA - A primeira etapa
das obras da fábrica
começou em junho de 2010
e está pleno em andamento
com a construção de B-01,
bloco de 2,7 mil metros
quadrados que abrigará a
câmara fria a 35º C
negativos, onde ocorrerá a
recepção, a triagem e a
estocagem do plasma para
a produção dos
medicamentos; e B17,
prédio de 154 metros
quadrados no qual ficarão
os geradores responsáveis
pela segurança no
fornecimento de energia
elétrica da fábrica. Esta
primeira etapa foi licitada
por R$ 27,4 milhões.
Atualmente, B-01 se
encontra em sua altura
máxima de 19 metros, o
equivalente a um prédio de
seis andares. Agora, estão
sendo construídas as
escadas de acesso aos

primeiro e segundo pisos,
bem como está sendo feita
toda a parte de alvenaria
para o fechamento das
paredes. O mesmo
procedimento passará a
ser feito em B-17, cuja
concretagem já foi
totalmente concluída. Essa
primeira etapa da obra da
fábrica deve ser concluída
no fim do primeiro
semestre deste ano. As
obras de B01 e B17 já
empregam mais de 140
trabalhadores, entre
armadores, pedreiros,
serventes de pedreiro,
carpinteiros, eletricistas,
técnicos de segurança do
trabalho e enfermeira do
trabalho. Todos moradores
de Goiana-PE. A
expectativa é que 1 mil
trabalhadores atuem no
canteiro de obras no auge
da construção da fábrica, o
que deve ocorrer até o fim
deste ano. Quando estiver
operando, em 2014, a
fábrica deve gerar 360
empregos diretos e 2.720
indiretos. SOBRE A
FÁBRICA – A planta
industrial da Hemobrás é a
âncora no Polo
Farmacoquímico de
Pernambuco. Trata-se da
primeira fábrica de
hemoderivados do Brasil e
a maior da América Latina
neste segmento, com
capacidade de processar
500 mil litros de plasma
por ano. Atualmente, as
redes pública e privada de
saúde do País despendem
R$ 800 milhões por ano
para importar esses
medicamentos. A
Hemobrás produzirá seis
tipos de hemoderivados:
albumina, imunoglobulina,
fatores de coagulação VIII
e IX, complexo
protrombínico e fator de
von Willebrand. Esses
medicamentos serão
repassados ao Sistema
Único de Saúde (SUS) para
o tratamento gratuito de
pacientes com hemofilias A
e B, câncer, cirrose, aids,
queimaduras de terceiro
grau, pacientes em terapia
intensiva, doença de von
Willebrand, deficiências
imunológicas, doenças
autoimunes e infecciosas

Hemobrás conclui
licitação para a segunda

etapa da fábrica de
hemoderivados
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Entre os dias 18/02 e 20/
03, o Grupo Cozinha da
Montanha promove mais
uma edição da Temporada
Gastronômica de
Verão.Durante os 30 dias,
os 26 restaurantes
associados ao Grupo
apresentam receitas
inovadoras e inéditas, na
qual a cerveja irá desde
base dos pratos, como
molho e até na sobremesa
e, harmonizando esses
sabores a presença
inconfundível cerveja
artesanal.Entre os sabores
que poderão ser
apreciados está o
Bockbier Kroketten e
Chutney de Cebola, do
Baden Baden, elaborado

pela chef Carolina Vitória,
que adapta a tradicional
receita alemã, vinda do
livro da sua avó, para dar a
esse cremoso croquete,,
além notas marcantes da
Baden Baden Bock,
divertido pelo gelado e
picante chutney de cebola
convida a harmonização
com a mesma cerveja.
Uma gostosa brincadeira
com a cozinha da baixa
gastronomia, que ganha a
sofisticação dos sabores
elaborados para esse
festival.Os clientes que
forem aos 26 restaurantes
associados e pedir o prato
da Temporada e pagarem
com o cartão
patrocinador, ganharão

um Brinde Gourmet.A
Temporada Gastronômica
é uma realização da
Cozinha da Montanha que
vem promovendo a
culinária local através
deste festival de sabores,
valorizando os sabores e
ingredientes da cidade
como a cerveja artesanal
(Verão), pinhão (Outono),
chocolate e founde
(Inverno), truta
(Primavera), frutas
vermelhas e castanhas
portuguesas da
Mantiqueira (Final do
Ano).Outras informações
pelos telefones (12)
3662-6088 e 9751-7884
ou pelo site
www.cozinhadamontanha.com.br

Aprecie a Temporada
Gastronômica de Verão
em Campos do Jordão

Foi lançada a segunda
edição do guia “Cidade-
Base: O Potencial do
Estado de São Paulo para
sediar os Centros de
Treinamento das Seleções
para a Copa do Mundo
FIFA Brasil 2014”, com a
presença do Governador
do Estado, Geraldo
Alckmin.A edição
contempla informações
técnicas de ofertas em
infraestrutura esportiva,
hoteleira, proximidade
com aeroportos e de
logísticas das 37 cidades
pré-selecionadas pelo
Comitê Organizador
Local (COL) para receber
as delegações
internacionais durante a
competição.Entre as pré-
selecionadas estão
Campos do Jordão, Águas
de Lindóia, Araraquara;
Atibaia, Barueri, Bauru,
Bragança Paulista,
Campinas, Caraguatatuba,
Cotia, Franca,
Guaratinguetá, Guarujá,
Guarulhos, Itu,
Jaguariúna, Jarinu,
Jundiaí, Limeira,
Mirassol, Mogi das
Cruzes, Piracicaba,
Piraju, Porto Feliz,

Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Santo
André, Santos, São
Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, São
Carlos, São João da Boa
Vista, São José do Rio
Preto, São José dos
Campos, São Paulo, São
Roque, SorocabaOs
interessados poderão
consultar entre as
informações, 64 opções
de centros de
treinamentos e 50 opções
de hotéis. Mas, segundo
as regras do COL, cabe as
próprias seleções a
escolha dos centros de
treinamentos após as
apresentações de todas as
opções às
delegações.Para o
Comitê Paulista da Copa
2014, receber uma
delegação para
hospedagem e
treinamento na pré-Copa
é uma forma de incluir
outras cidades do Estado,
bem como uma geração
de uma série de
oportunidade para esses
municípios. “Então é
muito importante o
trabalho dentro do
compromisso do

Governo do Estado, da
Prefeitura de São Paulo,
das prefeituras do interior,
de a gente oferecer o
melhor que São Paulo tem
para o sucesso da Copa do
Mundo de 2014”, disse o
governador.Durante o
evento de lançamento, o
r e c é m - a p o s e n t a d o
Ronaldo Nazário recebeu
a Medalha do Mérito
Esportivo e foi nomeado
membro especial do
Comitê da Copa do
Mundo de 2014 no
Estado. “Ele tem uma
enorme experiência,
participou de várias Copas
do Mundo, é conhecido
no mundo todo, querido
pela população, pelos
esportistas e vai dar uma
grande contribuição
participando do nosso
comitê paulista. Então ele
entra aqui no time do
Estado de São Paulo para
ajudar o Brasi”, afirmou
Alckmin sobre o ex-
jogador.A partir do
próximo mês de março, o
Comitê Organizador
Local (COL)
fará novas vistorias
técnicas nas cidades pré-
selecionadas.

Campos poderá ser
Cidade-Base na Copa

2014
A Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
encerrou o exercício de
2010 com um superávit
financeiro de R$
26.000.000,00 (vinte e
seis milhões).O superávit
no município ocorre
quando os valores
arrecadados são maiores
que o total utilizado para
pagar seus compromissos
e suportar os
i n v e s t i m e n t o s
realizados.Com o bom
desempenho do
m u n i c í p i o
aproximadamente 97% da
receita orçada foi
realizada.O prefeito João
Ribeiro explicou que nos

anos anteriores também
houve superávit. “O ano de
2010 teve o melhor
desempenho dos últimos
cinco anos”.O prefeito
afirmou que este dinheiro
será investido em
diversos projetos, a
maioria de infraestrutura,
como pavimentação,
galerias de águas pluviais,
saneamento básico,
iluminação pública,
energia, além de prédios
para a saúde e mais
escolas e creches.”Este
dinheiro ‘extra’ para o
orçamento de 2011’ será
destinado a projetos que
vão beneficiar a
população em todos os

pontos da cidade. Vamos
continuar levando asfalto
a todas as áreas,
especialmente as mais
afastadas; recapearemos
as principais vias; vamos
melhorar a iluminação
pública para garantir mais
segurança à população;
faremos mais galerias
para impedir as enchentes
e alagamentos; teremos
obras de saneamento;
infra-estrutura para
geração de empregos e
renda; temos
que ampliar nossas
creches e escolas e
melhorar prédios da
saúde; e ainda valorizar
nossos servidores”.

Prefeitura de Pinda fecha
ano com superávit de R$

26.000.000,00

A partir do dia 21 de
março, o atendimento a
população cadastrada no
programa Bolsa Família
será realizado nos
Centros de Referência de
Assistência Social
(CRAS) das regiões
Norte, Sul e Centro de
Caraguá. A mudança visa
facilitar o trajeto dos
moradores que residem
em regiões distantes da
sede da secretaria. Por
dia, cerca de 20 famílias
buscam atendimento, seja
para se cadastrar ou para
realizar o
acompanhamento. O
horário de atendimento
dos CRAS Sul e Centro é
das 8h às 17h e, da região
Norte, das 7h às
16h.Atualmente, 6.019

famílias de Caraguá são
beneficiadas com o
programa do Governo
Federal. Serviço Confira
os bairros atendidos por
cada CRAS:Sul Endereço:
Avenida José Herculano,
6.900 - Porto Novo
Telefone: 3887-5771 /
3887-5585 Barranco
Alto, Fazenda Serra Mar,
Golfinho, Jaraguá, Jardim
Britânia, Jardim do Sol,
Jardim do
Sindicato, Jardim Tarumã,
Morro do Algodão,
Perequê Mirim,
Pegorelli, Pirassununga,
Poço das Antas, Pontal
Santa Marina, Porto
Novo, Praia ds Palmeiras,
Rio Claro, Travessão e
Vapapesca.Centro Avenida
Sergipe, 955 – Indaiá (12)

3883-9835 Benfica,
Capricórnio 1, 2 e 3,
Caputera, Centro,
Cocanha, Estrela D’Alva,
Indaiá, Prainha, Jardim
Forest, Ipiranga,
Jaraguazinho, Jardim
Aruan, Jardim Francis,
Jardim Gaivotas, Jardim
jaqueira, Jardim
Primavera, Jardim Estella
Maris, Martin de Sá,
Massaguaçu, Mococa,
Poiares, Ponte Seca, Rio
do Ouro, Sertão dos
Torinhos, Sumaré,
Tabatinga e Tinga.Norte
Rua Pedro Januário Leite,
66, Olaria (12) 3883-
6305 Canta Galo, Cidade
Jardim, Jardim Terralão,
Casa Branca, Olaria,
Jardim Santa Rosa, Alto
do Jetuba e Jetuba.

Atendimento do Bolsa
Família chega aos
bairros em março

Lideranças políticas,
sindicais, autoridades e
representantes da
sociedade civil estiveram
reunidos no segundo
encontro sobre Segurança
Pública realizado na
manhã de sexta-feira, dia
25, na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região. O
encontro contou com a
presença de autoridades
como o Secretário de
Segurança de Taubaté,
tenente Orlando Lima, o
promotor de Justiça de
Taubaté, Antonio Carlos
Ozório Nunes, o deputado
estadual Marco Aurélio de
Souza (PT), o deputado
estadual, padre Afonso
Lobato (PV), o major PM
Francisco das Chagas
Barbosa, o vereador
Rodrigo Luis Silva
“Digão” (PSDB), o
presidente do Diretório
Municipal do PT, Nilson
Coutinho, a representante
das Promotoras Legais
Populares, Maria Tereza
Leite, e o vice-presidente
do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, Claudemir
Monteiro “Mil”. Durante
mais de três horas as
autoridades e
representantes de
entidades assistenciais,
associações de
moradores e da população
aprofundaram o debate
sobre a questão da
Segurança Pública em
Taubaté e definiram ao
final do encontro pela
criação de uma Comissão
que vai debater as
questões levantadas pelos
participantes e definir
estratégias de ação em
médio prazo para reduzir
a onda de violência na
cidade. Como foi
definido na primeira
reunião realizada no dia

04, as entidades e
associações participantes
do encontro receberam o
abaixo assinado que pede
o aumento dos efetivos da
Polícia Militar e da
Polícia Civil em Taubaté,
e que será posteriormente
encaminhado ao
governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin.
Durante o encontro, as
autoridades presentes
destacaram a importância
da mobilização da
sociedade como forma de
elaborar estratégias de
combate à violência na
cidade. O deputado
estadual Marco Aurélio,
ex-prefeito de Jacareí,
afirmou que a reunião de
pessoas de diversos
segmentos da sociedade é
decisiva para definir ações
para combater as causas da
violência. “A solução para
o problema passa pela
união da sociedade. O
combate à violência não é
bandeira de um partido e
sim a bandeira de uma
comunidade. Por meio do
debate é possível
encontrar soluções em
médio prazo para diminuir
a violência”, disse o
deputado. O promotor
Antonio Carlos Ozório
destacou que o debate foi
muito representativo em
razão da importância das
autoridades que estiveram
presentes. Para o
secretário de Segurança
de Taubaté, tenente
Orlando Lima, as
informações colhidas
durante o encontro foram
de grande ajuda para
detectar prioridades e
orientar as ações a serem
tomadas pelas
autoridades. O major PM
Francisco das Chagas
Barbosa, destacou que a
comunidade tem um papel
fundamental para ajudar a

Polícia Militar a
combater os marginais
que aliciam os jovens para
o crime e o uso de drogas.
O abaixo-assinado pelo
aumento do efetivo
policial em Taubaté será
encaminhado pelas
entidades e associações
de moradores para a
população nos bairros. A
sede do Sindicato
também atuará como
ponto de coleta de
assinaturas, estando
aberto para a população
em geral. O Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região fica na rua Urupês,
98, no bairro Chácara do
Visconde. A Comissão,
que é formada pelo
representante da
Associação dos Policiais
Civis, Jeferson Cabral,
pelo membro do
Diretório Municipal do
PMDB, Benedito
Domingues França, pelo
membro da Pastoral da
Família, Indalécio Dias,
pelo presidente do
Diretório Municipal do
PT, Nilson Coutinho, pelo
secretário geral do
Sindicato, Claudio Batista
da Silva, pelo diretor
social do Sindicato,
Raimundo Dias Pires
“Baiano”, e pelo vice-
presidente do Sindicato,
Claudemir Monteiro,
informarão na próxima
reunião com data a ser
definida as estratégias e
ações a serem tomadas
pelo coletivo. O vice-
presidente do Sindicato,
Claudemir Monteiro
“Mil”, agradeceu a
presença de todos os
participantes do encontro
e disse que essa
organização é um passo
fundamental da sociedade
para buscar soluções em
médio prazo contra a
violência.

Auditório do Sindicato dos
Metalúrgicos lota e mobilização
contra a violência ganha força


